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Få et glimrende indblik i en almindelig og til dels ukendt danskers liv i tiden 1932-2012. En spændende
beretning om forfatterens opvækst under 2. verdenskrig, hans arbejdsliv - 45½ år i den finansielle sektor - og
endelig livet som pensionist. Samtidig giver bogen et godt tidsbillede af forholdene og levemåden i Danmark.
Bogen omhandler et langt og dejligt liv, hvor lykken og heldet for en stor del har været med. Naturligvis kan
ingen leve et langt liv uden, at der kommer modgang og skuffelser i såvel det private liv, som i det
professionelle arbejdsliv. Her gælder det om aldrig at give op, men hurtigt at "komme op på hesten igen".
Konklusionen er dog, at det her drejer sig om et meget lykkeligt liv, som bliver fortalt med stor åbenhed,
ærlighed, varme, humor og en del forfængelighed. Ingen er dog forpligtet udover sin evne - et citat fra
forfatterens hustru ved han 70-års fødselsdag. Den langstilkede røde rose symboliserer kærligheden til livet men ingen roser uden torne.
Danske ordsprog kan enten være originale eller være inspirerede af udenlandske ordsprog. Flere danske
ordsprog; Dem der ved meget tror lidt. Fiduso drejer sig langt fra kun om negativ kritik selv om vores
hjemmesider godt kunne give det indtryk. De historiske roser udgør et forunderlig og vidunderlig univers af
form, duft, og farve. Smedens kone elsker og det er hun ikke ene om, roser med en historie.
Det er såmænd ordsprog som er blevet omskrevet eller kombineret for at - så at sige - tviste det hen i en
morsom retning. 27/4 Prædiken til Bededag 2018. Om det er lykkedes kan du jo selv vurdere. Ingen roser
uden torne. Kære Venner og Veninder hjælp mig her at samle Minder ---At ville det er Sagen i smaat saa vel
som i stort at ville frem med Dagen og faa en Gerning gjort. 27/4 Prædiken til Bededag 2018. Flere danske

ordsprog; Dem der ved meget tror lidt. Gør op med jer selv, før I går i gang, hvor meget oprydningen betyder
for jer – skal det hele bare kunne rulles sammen og kyles lige direkte i skraldespanden, eller er besværet intet
problem, da […] Mødested: P-pladsen ved Havrelukke, midt på Bilvejen gennem Klinteskoven, 4791 Borre.
De historiske roser udgør et forunderlig og vidunderlig univers af form, duft, og farve. &bullet; Souaveolens
Alba-roser er kraftigt voksende og meget hårdføre roser med få, men kraftige torne. Musik: Sven Gyldmark.
Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for
vores skattepenge i 1992, … Agaver/dyrkning 23 Oktober 2005 Da vi for nylig var i Frederikshavn så vi disse
(palmer) hele vejen langs havnen. Hvis konfirmationen skal være lige i øjet, så er det vigtigt, at den bliver
planlagt godt og grundigt.

